
 

 

 

 
 שכח לומר 'משיב הרוח'

מיום שמחת תורה מתחילים להזכיר  *
 .בתפילה 'משיב הרוח ומוריד הגשם'

 :אם טעה ואמר 'מוריד הטל'
יחזור לומר , חתימת הברכה נילפאם נזכר  -
 .כרגילוימשיך  'מוריד הגשם'

ברוך אתה ה' מחיה " :אם חתם הברכה -
ולא יחזור  התפילה כרגילימשיך , "המתים

 לומר 'משיב הרוח ומוריד הגשם'.
אינו  - ואף אם נזכר לאחר שאמר שם ה'

אלא ימשיך  'מדני חוקיךלחתום 'רשאי ל
 יך לחזור.כרגיל ואינו צר

*** 
 הנחת מאכלים תחת המיטה

אין להניח מאכלים או משקאות תחת  *
השינה היא אחד משישים , מפני שהמיטה

ממוות, ולכן אם ישן אדם על המיטה, שורה 
 .)פסחים קיב.( רוח רעה. המאכלים על

ואם לא ישנו על המיטה בשעה שהיו 
באכילה  יש להתירם  - המאכלים תחתיה

חיים, בפרט אם היו המאכלים בדיעבד. 
שאינם מבושלים, שאז יש להקל בזה יותר, 

 לשטוף את המאכלים שלוש  ונכון להחמיר
 
 
 

 פעמים במים, שיש אומרים שרחיצה זו 
 
 

מועילה לטהרם מן הרוח רעה השורה 
 עליהם.

 
 
יש לאסור את  - אם ישנו על המיטה ךא

, שיש בזה חשש המאכלים אפילו בדיעבד
 ת רוח רעה.סכנ
 – אם יש הפסד גדול בדבר ,מכל מקוםאך 

 
 

, יש להתיר את המאכלים אף במקרה 
נו על המיטה. ואם היו המאכלים חיים, שיש

כגון פירות או ירקות שאפשר לשטוף אותם 
במים, נכון לשוטפם שלוש פעמים במים 

לטהרם מהרוח השורה עליהם. ואם היו 
המאכלים תחת מיטה של ילד קטן, אף 

שלכתחילה אין להניחם שם, מכל מקום 
 בדיעבד יש להתירם באכילה או שתיה.

 

*** 
 מה יעשה כשמסופק אם בירך?

מי שנסתפק אם בירך ''אשר יצר'' או לא,  *
לא יברך בשם ומלכות, דספק ברכות 
 להקל. אך יכול להרהר הברכה בלבו

*** 
 מה יעשה כשמסופק אם בירך?

פעמים במים, שיש אומרים שרחיצה זו 
 הרוח רעה השורה עליהם.מועילה לטהרם מ

יש לאסור את  - אבל אם ישנו על המיטה
 סכנה. מחשש, בדיעבד ףהמאכלים א

 - אם יש הפסד גדול בדבר ,מכל מקוםאך 
יש להתיר את המאכלים אף במקרה שישנו 

 . על המיטה
ואם היו המאכלים חיים, כגון פירות או 

נכון  - ירקות שאפשר לשטוף אותם במים
לטהרם מהרוח  לשוטפם שלוש פעמים במים

 השורה עליהם. 
ואם היו המאכלים תחת מיטה של ילד קטן, 

מכל מקום אף שלכתחילה אין להניחם שם, 
 .בדיעבד יש להתירם באכילה או שתיה

*** 
 בישום בשבת

 ,בגדיםלתת בשבת בושם על גבי  אסור *
 משום שעובר על 'הולדת' ריח בשבת.

 שאין בזה 'מוליד'. מותראך על גוף האדם 
שתמש בשבת לה שמותרוהוא הדין 

, מפני שנתינת הריח על גופוב"דאודורנט" 
בגוף האדם אינה עשויה לזמן ארוך, כי היא 

 עתידה להתנדף במהרה.
 

*** 
 מה דינו של בית הכסא ברכבת?

בית כסא שברכבת, וכן בית כסא  *
שבמטוס, כיום דינם ככל בית כסא, וכיון 

שאין אפשרות ליטול ידיו מחוץ לבית 
יכסה את מושב בית הכסא ויטול , הכסא

ידיו, ולאחר שיגיע למחוז חפצו טוב הדבר 
 .שיחזור ויטול ידיו שנית

 
 
 
 
 

ה, וכן תלמידי חכמים, שאי אפשר להם 
לקום יום יום בחודש אלול באשמורת הבוקר 

 לאמירת הסליחות,
 
 
 

 , שיש לו על מה שיסמוך.
 
 
 

 .שהנשים לא תקראנה בשבת נכון להחמיר
 
 
 
 ות אלה.כתב 

*** 
 ?להתבשם בשבתהאם מותר 

על גבי  )כבושם( ריח טוב תלת אסור (6

 

 

 

 

"אנו חיים שלושים שנה  :תמיד אמרתי כי אם יבוא אלי זוג ויספרו
אומר להם: "אחת מהשתיים, או שאתם  ,ומעולם לא רבנו"

שקרנים או שיש לכם זיכרון קצר". אנו לא מלאכים, הלוואי בני 
 אדם. ובודאי קרה פעם שהייתה אי הסכמה, אי הבנה. 

 קטנה... לפעמים ויכוח קל או קשה, ולפעמים גם מריבה
 תבאופן עקרוני, ברוב המקרים, עד גבול מסוים, ריב יכול להיו

  מותרבמסגרת ה'בסדר', כי מותר לי לחשוב אחרת ממנה, ולה 
 אףמותר לנו להתווכח ולחשוב אחרת ממני, 

 לשפוך טענות אחד על זולתו, רק לא להטיח
 דברים אחד בשני ולהטיל דופי באישיותו. 

 ר יודעים לריב, ואגב יאמר כאן, כי כאש
 כלומר יודעים להתנהל עם מריבה, בדרך 
 כלל, בסיומה, יוצאים מחושלים, נקשרים 

 יותר ואוהבים יותר. 

  –השאלה היא איך מתמודדים עם מריבה 

 בשעתה ובעיצומה. איך אנו רבים?
 כמובן, שראשית כל, זקוקים למידות טובות.

 אך בד בבד, נעסוק, בכמה כללים חשובים 
 שהרי קלים, רצפטים עת ריב. הכללים שאני נותן אינםבשמאד 

שכינה ביניהם", "זכו" הכוונה זיככו את עצמם במידות,  –אם "זכו 
 ללא זיכוך המידות המריבה תהרוס כל חלקה טובה.

 מריבה נקודתית –כלל ראשון 
מריבה צריכה להישאר מקומית. מה הכוונה? בעיצומו של הריב, 

"כן, גם לפני שלשה חדשים כאשר  לפתע נזכרים הוא או היא:

תעזבי את מה שהיה לפני שלשה  - רבנו אמרת לי כך וכך..."
 עתה רבים על חדשים! שכחתם מזה, כבר התפייסתם ונגמר!

 

  

 ('יהדות נט' תוך)מ !לדירה חדשהסגולות 

רוצה ה" כותב הזוהר הקדוש )תזריע נ'(:( 1 
 :בפיו אמרחדש, סגולה טובה שי לבנות בית

 ', ועל ידי זה ונה בית זה לעבודת הקב"ה'הריני ב
זוכה שה' משרה עליו סייעתא דשמיא, ומקדים 

 ."להכניס לביתו את קדושתו
 :בשם אביו זצ"ל ר' חיים פלאג'יתב כ (2
לאדם הרוצה שביתו יעמוד לעולם ולא סגולה "

בכניסה לביתו מול הפתח שישאיר  –ו יחרב ח"
ס"מ, זכר  84ס"מ על  84מקום ללא סיד בגודל 

 ."בית המקדש לחורבן
 

 
בכניסתו לדירה " כתב ה'סגולות ישראל': (3

בואך", ויכווין בשם בתה ארוך בחדשה, יאמר "
 הקדוש בא"ב, ששם זה מסוגל להצלחה. 

וגם יאמר הפסוקים והתפילה המובאים בספר 
ר חנוכת הבית. ואחר כך יתן "ברית עולם" בסד

 ."צדקה, ויכווין להצלחת הבית
יש נוהגים ש הביא מרן הרב עובדיה שליט"א (4

זכר ונקבה בבית החדש,  ,לשחוט זוג תרנגולים
 (.סי' נ'ח' )יחו"ד  ונותנים העופות לעניים.

"הרוצה שלא : כתב ה'מראה הילדים' )ד, יג( (5
בחלונות ניח ויחיטה חדשה קח י ,יהא נזק בביתו

 , ויאמר: "הריני עושה בזה מעקה ביתוובפתחי 
 )הסגולות מ'אור עליון'( ל ברזל להישמר"ש     

הרוצה להצליח בכל  מביא החיד"א הקדוש: (6
ימי השבוע ולהנצל מכל נזק, יאריך באמירת 

 בתפילת  ,ם ועד""ברוך ה' המבורך לעול
 ערבית של מוצאי השבת.  

 -הסגולות מהספר 'עצה ותושיה'  -
 
. 

 - 5787074-83מתוך 'עצה ותושיה'  -    
 כתבו המקובלים: כשמגיע במוסף למילה  (6
 'איה' יכוון לזכות באחד מהדברים: בנים   

 )הרב מוצאפי(. צדיקים / עושר / רוח הקודש     

בספרם של רשעים שהכתב ונחתם בראש השנה  
, יקרע גזר דינו ויחתם לשנה אם יבכה ביום זהח"ו, 

 טובה".
 

 
"ועוד אני נוהג  כתב ר' חיים פלאג'י זצ"ל: (3

לשמור מהמצות שנאפו לחג הפסח כדי לאכול 
לזכרון לפני ה' כדי שיהיה למגן  מהן בראש השנה

וצינה בעדינו להוציא לאור משפטינו ונזכר ונכתב 
 )'חיים לראש'(". בספר חיים טובים

גם אדם " :אמרו רבותינו בתלמוד ובמדרש (4
שחרצו בשמיים את דינו שלא לטובה ח"ו, יכול 

"אמן יהא לבטל את הדין מעליו, על  ידי אמירת 
ויכוון בזה: א(שיהיה  שמיה רבא", בכל כח כוונותו

 כסאו של ה' שלם. ב( שיהיה שמו שלם.  
 מירה כך לש ג(שימחה זכר עמלק. וזוכה ע"י 
 מכל הדינים והפורענויות.   
 
 
 

שחלם  לו חולי, צרה, או שיש סגולה נפלאה למי

 

 

 

 
בקיצור, )וכי את מחפשת ללבות את האש?(  על ההווה בלבד

 להשאיר את האש מקומית. 
האמת כי יש פיתוי גדול להזכיר דברים מהעבר, כי כך  אני יכול 

 בום, אך חובה לאגור כוח ולהתגבר.  –לנגח בקרן נוספת 
מי שמחפש חיים קלים, שמעתי כי במאדים החיים נוחים. בעולם 

לכן לא להתנגח עם העבר, לא קלים במיוחד...  הזה החיים
 .להשאיר את המריבה מקומית ועכשווית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המגיע לנו והכל, ועכשיו טוחנים מים. הגיע הזמן לסיים המריבה.
אבל הלב אומר: "מה, וכי אני אתפייס? גם פעם שעברה אני הייתי 

 ... הנכנע כביכול, לפני פעמיים גם הנמכתי התקפות והתפייסתי
ואינך יודע כי שניכם  , אני פראייר שלה?! הפעם לא אתפייס"

תאכלו קש... כי במריבה אין מנצחים יש רק מנוצחים!, אז תניח 
ברגע שאני מרגיש שזהו זה, לסגור  :לסיכוםלגאווה, ותתפייס. 

)ומומלץ יותר לגבר לפתוח בפיוס ואין הדבר מוריד מכבודו בעיניה,  עניין ולהתפייס.

המשך  רבה, רואה זאת אשתו כרוממות, אך אשה שתתנצל, מרגישה פגועה ומסכנה(אלא אד
 יבוא

 

 !לדעת לסיים –הכלל השני 
 אין זו בושה להיות המתרצה. 

מגיע שלב מסוים במריבה, שבעצם הטיעונים 
נגמרו, אנו טוחנים מים, אני/את חוזרים על 

אותם טיעונים שוב ושוב שלש ארבע פעמים. 
הותיות, אלא כל צד לא מוסיפים טענות מ

מנסה להביא עוד דוגמא ולהתנסח במילים 
 –יותר חריפות, )אולי אצליח בכל אופן 

אותו לפינה(. אבל בעצם אנו \לדחוק אותה
כבר לא מחדשים דבר, כל הטענות נשמעו, 

 אני עניתי לה והיא לי, שנינו דרשנו את

 
 

המגיע לנו והכל, ועכשיו טוחנים מים. הנה  
 יים את המריבה.הגיע הזמן לס –

 
 
 קפלת, הנחת בארון, כמה תודה מגיע לך 

בשביל זה". זרקתי את המשפט החשוב מפי, 
והיא כבר מדמיינת אותו אומר את זה על 


